
 

 

 

 

U betreedt ons terrein op eigen risico. 

 

De Kampeertuin is niet aansprakelijk voor diefstal van en/of schade aan uw eigendommen. Zorg 

dat u uw waardevolle bezittingen niet onbeheerd achterlaat. Uw mobiele telefoon, powerbank, 

tablet, fietsaccu enzovoort dient u in uw aanwezigheid op uw eigen kampeerplaats op te laden. 

Het is niet toegestaan om dergelijke apparaten op te laden aan stopcontacten in de 

doucheruimte. Bent u niet in het bezit van een verloopstekker? Dan kunt u deze lenen bij de 

receptie. 

 
U dient met deugdelijke apparatuur gebruik te maken van de elektriciteitsvoorziening op onze 

camping. Wij faciliteren 10 ampère per plaats; bij overbelasting of kortsluiting gaat de 

aardlekschakelaar in werking en daar hebben de andere gasten last van, omdat een gedeelte 

van de camping dan zonder stroom komt te zitten. Hieruit voortvloeiende kosten verhalen wij 

op de veroorzaker van de storing. U dient deugdelijke stoppen in uw kampeermiddel te hebben, 

in dat geval blijft de storing beperkt tot uw plaats. 

 
Aansprakelijkheid voor vernieling, beschadiging, vermissing enzovoort van zich op onze camping 

bevindende goederen of aansprakelijkheid voor ongevallen aanvaarden wij niet. Voor een 

verzekering van uw tent of caravan tegen storm, brand, diefstal enzovoort dient u zelf zorg te 

dragen. 

 
Alle risico’s met betrekking tot een verblijf op de minicamping zijn voor rekening van de 

gebruiker. 

 
Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de 

beheerder/eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan 

de beheerder. 

 
De administratie van de beheerder/eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij 

de gebruiker het tegendeel kan bewijzen. 

 
Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane verblijfsovereenkomst te respecteren, 

dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden, zodat wij de daardoor vrijgevallen 

staanplaats alsnog aan anderen kunnen aanbieden. Wij adviseren u een annuleringsverzekering 

af te sluiten. 

 
Overige voorwaardenIndien en voor zover deze algemene voorwaarden niet voorzien bij 

onderlinge meningsverschillen, is de uitleg voorbehouden aan een Nederlandse rechter. 

Honden zijn niet toegestaan op onze camping.
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